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El nanòmetre, d’una mida de 0,000000001 metres, pot considerar-se un dels protagonistes 
més grans de la contemporaneïtat, i el seu lideratge sembla estar destinat a ampliar-se en 
un futur pròxim. A què es deu l’extraordinària atenció que s’ha dedicat durant les últimes 
dècades al nostre petit heroi? És possible que una entitat tan infinitament modesta pugui 
arribar a assumir gairebé el paper de salvador de l’espècie humana? 
 
Aquesta visibilitat tan inesperada es deu, sens dubte, al desenvolupament de la 
nanotecnologia, una disciplina que ha nascut recentment. Algunes dates poden servir de 
referència: el 1959, Fenyman, professor de l’Institut de Tecnologia de Califòrnia, va ser el 
primer a suggerir un mètode per manipular àtoms i molècules de manera directa, a través 
de màquines a escala molecular. El 1974 va aparèixer el terme nanotecnologia a l’article On 
the basics concepts of Nanotechnology del japonès Taniguchi, la primera publicació científica 
que va oferir una demostració de la viabilitat de la nanotecnologia. En canvi, vam haver 
d’esperar fins al 1981 perquè s’inventés l’Scanning Tunnel Microscope, el primer dispositiu 
que permetia observar la matèria àtom a àtom i que va valer als inventors el premi Nobel. 
 
Des del 1981 fins avui, la nanotecnologia ha fet grans avenços. Els efectes són evidents fins 
i tot per a persones poc expertes en el desenvolupament i la innovació tecnològica, i s’han 
consolidat en moltes àrees de la producció industrial, començant per l’electrònica. Aquest 
impuls constant cap a la miniaturització ha assolit límits que en altres temps eren 
inimaginables i ha permès, fins i tot, operar a escala nanomètrica, observar i comptar els 
àtoms i les molècules individualment, i destacar les sorprenents propietats de la física 
quàntica: la matèria, de fet, a escala nanomètrica, presenta característiques inusuals que no 
es troben en un nivell macro. 
 
Després, hem passat de la nanotecnologia a la nanociència: hem assistit a un procés de 
convergència cultural molt vast, catalitzat per la contínua recerca d’allò petit, que ha fet de 
la nanociència un subapartat que unifica disciplines anteriorment contraposades en l’àmbit 
del coneixement, com ara la biologia, la física de la matèria o l’electromagnetisme. La 
configuració d’una gota d’aigua sobre una pedreta equival al naixement de la vida a la Terra 
igual com la forma d’una proteïna correspon a la seva funcionalitat: aquesta nova proporció, 
com moltes altres que s’han descobert, constitueix el nou conjunt de relacions del tot, en 
què s’integra l’estètica amb la causalitat, allò sistèmic amb allò holístic. Les fronteres entre 
el món animal, vegetal i mineral s’esvaeixen. Els casos límit que es descobreixen, tot i que 
rars, soscaven profundament la categorització, la classificació conformista. Només fa falta 
canviar l’escala de dimensions en què ens basem! 
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L’entusiasme que acompanya el desenvolupament de la nanociència no només el determina 
l’encant de descobrir un nou món, el de l’allò infinitament petit, sinó també el fet que la 
nanotecnologia —des d’un punt de vista estrictament pràctic— ofereix la possibilitat 
d’obtenir un nombre important d’avantatges en comparació amb la petita quantitat de 
recursos que utilitza. És obvi que la nanotecnologia condueix al disseny i la comercialització 
de dispositius, instruments, aparells i equips cada vegada més petits, barats, lleugers i 
ràpids, capaços de dur a terme operacions i funcions cada vegada més complexes amb un 
ús menor de matèries primeres i un consum d’energia més baix. Per constatar el nivell que 
s’ha assolit, serveix d’exemple el cas del telèfon, un instrument que ha evolucionat 
radicalment els últims anys, que ha vist reduïda la mida però que, també paradoxalment, 
s’ha convertit en un instrument més intel·ligent i ràpid, a més d’econòmic. 
 
Per comprendre més clarament el paper i l’abast de la nanotecnologia, simplement hem de 
reflexionar sobre el fet que la naturalesa mateixa es basa en allò infinitament petit. El 
professor Fabrizio Pirri, al catàleg Nanoarte, vedere l’invisible, escriu: «La naturalesa és, en 
efecte, nanotecnologia per definició i mitjançant un procés que s’anomena autoagregació: a 
partir d’àtoms individuals construeix estructures nanomètriques complexes que després 
interactuen per donar lloc als fenòmens que percebem i a les estructures macroscòpiques 
que ens són familiars, fins i tot la vida, creant uns sistemes complexos amb propietats 
sorprenents: plantes que poden ajustar la capacitat d’absorbir o reflectir la radiació solar, 
estructures acolorides com ara les ales de les papallones i les plomes d’algunes aus 
tropicals, el color de les quals es deu al procés de reflex de la llum solar en partícules 
totalment transparents, insectes com ara cuques de llum capaces de difondre llum amb un 
consum energètic molt baix». Però no només això, i és que l’element bàsic de la vida és la 
cèl·lula, i la cèl·lula, com se sap, és extraordinàriament petita. De fet, hi ha organismes 
compostos per una sola cèl·lula, com ara el llevat, però també organismes compostos, com 
l’ésser humà, formats per uns 100 trilions de cèl·lules (1014). 
 
L’objectiu de la nanotecnologia és, si es vol, copiar la naturalesa en el procés de 
construcció/edificació de la vida, a partir dels maons infinitament petits que la componen: 
àtoms, partícules. Per aquesta raó, el nanòmetre i la nanotecnologia sovint es presenten 
com a verdaders «salvadors de la humanitat»: estudiant el funcionament del món vivent, els 
científics intenten resoldre els problemes del món no vivent. Com escriu Ottilia Saxl: «La 
manera en la qual els organismes marins construeixen les seves fortes closques pot ajudar a 
dissenyar materials més lleugers i resistents per a l’automòbil; la manera en què es 
produeix la fotosíntesi dins d’una fulla pot portar a descobrir tècniques noves per generar de 
manera eficient l’energia renovable, i la manera com l’ortiga posa en pràctica la picada pot 
suggerir mètodes de vacunació millors. Totes aquestes idees donen lloc al que es coneix 
com a solucions turbulentes, ja que superen i eliminen totalment les velles maneres de fer 
alguna cosa». Amb objectius d’aquesta magnitud, és gairebé segur que el nanòmetre i la 
nanotecnologia aniran guanyant protagonisme gradualment, incloent-hi camps que aniran 
des de la mecànica fins a l’electrònica, des dels teixits fins als productes farmacèutics, des 
de la biologia fins al medi ambient i l’energètica. 
 
Tanmateix, malgrat aquesta omnipresència, hi ha un sector important del coneixement 
humà que sembla resistir-se a la nanotecnologia o a qualsevol intent de miniaturització, i 
que amb prou feines sembla tocat pel descobriment d’allò infinitament petit: l’art, en 
concret, l’anomenat art de l’alta cultura. 
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A diferència dels telèfons mòbils, els ordinadors i altres objectes i instruments d’ús més o 
menys habitual, les obres d’art —tant les que estan exposades als museus d’art antic com 
les que es venen a les fires d’art contemporani— no semblen afectades per la cursa cap a la 
miniaturització. Des de l’antiguitat fins al present —amb algunes excepcions, com ara la 
miniatura o algun pintor excèntric que va perdre la vista pintant teles extremament petites, 
i que en qualsevol cas no fan sinó confirmar la regla— la mida de les obres d’art s’ha 
mantingut més o menys constant, i s’ha ubicat entre els extrems, des de les grans 
dimensions de l’art monumental dels antics egipcis fins a aquelles clarament menys 
voluminoses de la miniatura medieval. Per això sembla que en l’art, des d’un determinat 
punt de vista, les dimensions compten molt, i que hi ha una tradició d’expressions 
artístiques molt llarga i ben establerta que ho pot confirmar. 
 
De què depèn aquesta presumpta resistència a la miniaturització? És possible esmentar 
raons teòriques, estètiques o senzillament vinculades al sentit comú? Sobretot, és rellevant i 
pertinent esmentar la mida d’una obra d’art? Les obres formen part de categories d’objectes 
d’una mida determinada? Si fins ara hem estat testimonis d’una sèrie d’incursions ocasionals 
i poc rellevants en termes de valor artístic i estètic al món de la nanotecnologia o, per dir-ho 
en termes més abstractes, d’allò infinitament petit, significa que les obres d’art han de tenir 
unes característiques determinades i no unes altres? A partir d’aquesta línia de raonament, 
es pot determinar què és una obra d’art i què no ho és a partir de les mides? 
 
Aquestes preguntes poden semblar ridícules o mancades d’alguna referència epistemològica 
o pràctica; tanmateix, és entorn de qüestions d’aquest tipus que es du a terme una de les 
teories més interessants i provocadores de l’art i l’estètica contemporània: la teoria 
normativa desenvolupada pel filòsof de Torí Maurizio Ferraris, que es va publicar a final de 
2007 en un volum titulat La fidanzata automatica. Què significa elaborar una teoria 
normativa de l’art? Segons el filòsof italià, significa afirmar que, per alguna raó, alguna cosa 
—ja sigui un colom o un terratrèmol— no pot ser de cap manera una obra d’art, i que alguna 
cosa, en canvi, «reuneix els requisits formals per ser-ho». Així que, seguint els passos de 
Ferraris, entendrem no solament que «no és cert que qualsevol X (subjecte, objecte, 
esdeveniment) pot convertir-se en una obra d’art, sinó també que no tots els objectes físics 
poden aspirar a la condició d’obra». 
 
Per entendre com la teoria normativa està estretament relacionada amb les dimensions de 
l’art i, per tant, amb l’univers d’allò infinitament petit, hem de desenvolupar alguns punts. 
Comencem per la primera afirmació clau: l’art és la classe de les obres. D’acord amb 
Ferraris, a priori no hi ha una forma de l’esperit, l’art, a què assimilar les obres. Tanmateix, 
hi ha «objectes amb unes característiques determinades i no unes altres que, en 
determinades circumstàncies, poden assumir la condició d’obra d’art (com a resultat, no és 
cert que qualsevol cosa pot ser una obra)». La segona afirmació, que és fonamental, es pot 
formular en aquests termes: «Les obres d’art són, en primer lloc, objectes físics i objectes 
d’una mida determinada, ni massa grans ni massa petits, ni massa no estesos en el temps 
ni massa instantanis». I no només això, sinó que les obres d’art es poden identificar en 
funció d’unes propietats essencials determinades: «En primer lloc, la sensibilitat, el principi 
de la qual és: la cosa i l’obra es perceben necessàriament per mitjà dels sentits. En segon 
lloc, la manejabilitat, perquè la cosa i l’obra són essencialment manejables i observables a 
simple vista o, a tot estirar, proveïts d’ulleres». 
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Podem quedar-nos aquí i deixar els dos punts restants per als que vulguin aprofundir en la 
lectura del volum. Si contestéssim les preguntes anteriors en virtut de la teoria normativa 
del filòsof italià, hauríem d’admetre que no poden considerar-se objectes d’art allò que no es 
pot percebre pels sentits, especialment la vista. L’ull sempre exigeix el seu paper, segons la 
meva opinió, i Ferraris «no sembla estar equivocat» si atenem a la història de l’art, ja sigui 
primitiva o contemporània. Els usuaris de les obres d’art, des de la nit dels temps fins ara, 
no s’han trobat en la situació compromesa i paradoxal de contemplar una cosa no 
observable, o d’escoltar una cosa inoïble. Per molt altes que siguin, les estàtues egípcies 
poden abastar-se amb una mirada si disposem d’una distància de pocs metres, com també 
el quadre més petit que s’hagi pintat es pot observar si s’apropa l’ull a la minúscula tela i 
s’enfoca bé la mirada. 
 
Podem donar alguns exemples procedents de l’art contemporani; per exemple les obres de 
l’artista Cris Orfescu, romanès de naixement i nord-americà d’adopció. Què tenen de 
particular totes les seves obres? Considerem els temes o els continguts de les seves teles: 
què mostren? El mateix artista defineix amb precisió el tema constant i transversal de la 
seva expressió artística: «Poso l’univers nanomètric a la vista dels espectadors mitjançant la 
visualització, a través d’un microscopi electrònic d’escaneig, dels nanopaisatges i les 
nanoescultures creades per processos físics i químics. Pinto i manipulo digitalment imatges 
monocromàtiques obtingudes a partir del microscopi i les imprimeixo sobre tela o paper amb 
tintes especials formulades perquè durin molt temps». Orfescu, llavors, a través del 
microscopi electrònic d’escaneig fa instantànies de l’univers a escala nanomètrica —molts 
elements, en aquestes dimensions, presenten estructures i formes particularment 
fascinadores que poden evocar paisatges extraterrestres, fons marins o estructures 
geomètriques de gran complexitat i harmonia— que després tenyeix i imprimeix en grans 
dimensions sobre tela i les exposa al públic. Encara que el tema de l’obra sigui d’alguna 
manera atribuïble a la nanotecnologia, de la mateixa manera que se li pot atribuir la 
consecució de la imatge del nanomón, el resultat final i concret és una «cosa» —un quadre— 
que s’inscriu en la teoria normativa de Ferraris: un objecte —en termes de les seves 
característiques formals— totalment ordinari, ni massa petit ni massa gran, sens dubte 
manejable, i perceptible directament i sense cap esforç per l’ull humà. Així, en termes 
estrictament físics o formals, no hi ha res que impedeixi que la tela pintada per Orfescu es 
pugui considerar, o no, una obra d’art. 
 
Què ocorre, en canvi, si analitzem alguns dels artefactes —al marge de definir-los a priori 
com a obres d’art— fets per mi amb l’ajuda d’un professor i d’un equip d’investigadors del 
Departament de Física del Politècnic de Torí? Vegem alguns casos específics: Dimensione 
attuale és un artefacte creat el 2007, que consisteix en una nanolitografia del continent 
africà de 300 x 280 nanòmetres sobre una petita superfície de silici d’uns 2 per 2 
centímetres. L’instrument utilitzat per imprimir aquesta forma en el silici és el nebot del 
microscopi d’efecte túnel, inventat el 1981, i s’anomena microscopi de força atòmica. 
Funciona com el vell tocadiscos, en què una agulla de diamant transformava les ranures del 
vinil en música. En aquest cas, l’agulla toca amb una sensibilitat increïble les ranures 
naturals de la matèria i les transforma en imatge, un codi Braille modern que els 
investigadors interpreten per comprendre les propietats de la matèria. Quan s’aplica una 
força lleugerament major, la punta és capaç de gravar línies i de reproduir el traçat 
particular de la silueta del continent. Potser us esteu preguntant què és el que veu qualsevol 
ésser humà que es trobi, fins i tot a uns quants centímetres, davant d’aquesta petita forma 
de silici litografiada. Absolutament res. Per a l’ull humà, l’obra és totalment inaccessible. Ni 
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tan sols un falcó podria distingir alguna cosa. No seria suficient ni amb una lupa, per no 
parlar d’un microscopi de llum. La litografia de l’Àfrica és infinitament petita. Per poder  
visualitzar-la hauríem de tenir un microscopi electrònic d’escaneig, però fins i tot si 
estiguéssim tan ben equipats hauríem d’armar-nos d’una paciència infinita, ja que trobar 
Àfrica, que mesura 300 x 280 nanòmetres en una àrea de 2 x 2 cm, seria molt més 
complicat que trobar una agulla en un paller. En resum, un paller podria acomodar 
tranquil·lament 2 mil milions d’agulles de mida petita, mentre que la nostra mostra podria 
allotjar còmodament 6 mil milions de continents africans, és a dir, tres vegades més. Si us 
esteu preguntant quin sentit té aquest objecte, penseu en el significat que vull transmetre: 
la mida actual de l’Àfrica es mesura sobre escales nanomètriques. Malgrat que ocupa una 
àrea respectable als mapes, l’Àfrica és invisible per a la majoria. 
 
Però anem més enllà i considerem un segon artefacte, que s’ha creat en col·laboració amb 
l’equip del Politècnic de Torí: una sèrie d’empremtes micromètriques impreses en un xip de 
silici. L’obra, titulada Oltre le colonne d’Ercole, pretén simbolitzar la superació d’un llindar, el 
de la visibilitat a simple vista i el de la percepció associada als sentits, i sobretot els primers 
passos dels éssers humans, i especialment de l’art, en l’univers d’allò infinitament petit. En 
comparació amb les dimensions nanomètriques de Dimensione attuale es podria dir que 
Oltre le colonne d’Ercole és una obra gegantina: les empremtes tenen una mida d’un micró i, 
a grans trets, la línia d’empremtes és d’uns 2 cm de llarg. En qualsevol cas, a simple vista 
amb prou feines es pot veure alguna cosa: en condicions de llum particulars s’aconsegueix 
veure una sèrie de punts que formen una línia sinuosa, però res més. 
 
És només gràcies a les quatre imatges en blanc i negre que s’obtenen amb un microscopi 
especial, el FESEM (Field Emission Scanning Electron Microscope) —exposades, en el cas del 
premi San Fedele a Milà, com a integració de l’obra— que els detalls es poden ressaltar: en 
un paisatge que sembla lunar es veuen clarament els signes de les botes que ha deixat algú, 
però no solament això, sinó que també es reconeix la pressió exercida pel pes del cos sobre 
el terreny: les empremtes no estan simplement «dibuixades» sinó realment «impreses», 
tenen profunditat. Obtenir unes instantànies que presentin un efecte de clarobscur similar al 
que el nostre cervell espera veure quan ens enfrontem a una empremta il·luminada per la 
llum no va ser fàcil, ja que el microscopi que usem no funciona amb llum, sinó amb 
electrons. Els tons de gris que s’obtenen a la pantalla del microscopi en observar un objecte 
en detall no tenen el mateix significat que els tons de gris en fotos en blanc i negre, sinó que 
representen la superfície de densitat electrònica. En si mateix, un microscopi electrònic 
d’escaneig FESEM és el besnét de la televisió de tubs de raigs catòdics, ja que es basa en un 
feix d’electrons molt fi que es passa sobre la superfície dels objectes a investigar. Utilitzant 
detectors especials i inclinant la mostra de la manera correcta, intentem aconseguir un 
efecte que imiti el joc d’ombres a què estem acostumats a escales de mida molt més grans. 
 
Finalment, són també els primers passos de l’art més enllà dels límits del visible: obres que 
hi són, que existeixen, però que s’oculten a la mirada, que es neguen a la vista. L’ull bulímic 
contemporani no hi pot arribar. En estar constantment bombardejats per una successió 
infinita d’estímuls, davant d’obres invisibles l’ull s’ha de rendir la inutilitat temporània. 
 
Volem plantejar un últim exemple, i després extreure algunes conclusions. Entre els 
artefactes que s’han creat recentment, n’hi ha un de dedicat específicament a Maurizio 
Ferraris i a les qüestions que hem examinat. L’obra es titula Artwork i consisteix en una 
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frase litografiada en un xip de silici cobert amb poli (metacrilat de metil), que diu: This is not 
an artwork. Per imprimir aquest text, es va utilitzar un feix d’electrons molt més dens i 
intens que el del FESEM, capaç de desintegrar la matèria en passar. Aquest mateix 
instrument s’utilitza per dur a terme els processadors més avançats, en la fase de prototip 
preindustrial, i en la recerca de nous efectes deguts a la naturalesa quàntica de la matèria. 
En aquest cas, la intenció és crear una mena de contradicció o de curtcircuit interpretatiu: 
un objecte, una cosa, un artefacte, que es defineix com a obra d’art, però que conté una 
frase que nega el que diu el títol. Com que Ferraris sosté que una obra d’art existeix només 
si és directament perceptible pels sentits, si és directament observable i manejable, em vaig 
decidir a crear una obra que fes pensar una mica el nostre conciutadà filòsof. 

 
Amb la descripció d’Artwork conclou aquest ràpid excurs sobre les obres invisibles des del 
2007. Quin significat es pot atribuir a aquest tipus d’expressió artística? Té sentit presentar 
obres que a primera vista són impenetrables per a l’ull humà? Aclarim ja un fet fonamental: 
la dimensió micromètrica o nanomètrica de les obres no és una finalitat en si mateixa. 
L’objectiu no és entrar al llibre Guinness per haver creat les obres més petites del món. Al 
contrari, cada obra té un significat precís, que s’explica també a través de la mida de l’obra. 
 
Si cada obra considerada individualment intenta oferir una nova perspectiva sobre el món, 
una interpretació de l’existent, no és menys cert que, en general, un dels objectius 
d’aquestes obres d’art invisibles és qüestionar un dels assumptes fonamentals de l’art i de 
l’estètica: la dictadura de l’ull. Les obres produïdes en col·laboració amb el Politècnic de Torí 
escapen de la visió, es neguen a l’observació directa; l’ull bulímic contemporani, apressat 
per un creixement hipertròfic dels estímuls visuals, no pot arribar de cap manera a aquestes 
dimensions. L’ull, protagonista únic i absolut, es converteix en un element superflu, 
marginal, secundari, sense un paper essencial. 
 
En relació amb aquest tema, la crítica d’art Maddalena Mazzocut-Mis escriu: «Com en el 
sentiment d’allò sublim, en la modalitat de plaer que el nanoart ens proposa, el col·lapse 
preliminar és necessari per adquirir una consciència emocional vinculada a un procés de 
fruïció estratificat. La posada en escac dels sentits —la vista que no veu res— i la imaginació 
—que no imagina res— és inversament proporcional al resultat de la seva fruïció. Les obres 
d’Scali i Goode requereixen aquest sacrifici a fi de destacar, en un segon moment i en un 
segon nivell, les potencialitats del plaer». 
 
Així doncs, crear obres invisibles significa voler apartar l’acte de la visió de l’experiència 
artística? Significa negar la importància dels sentits en la relació amb les obres d’art? No ho 
crec. En primer lloc, perquè aquests artefactes, encara que invisibles a simple vista, no són 
privats d’existència. L’escrit This is not an artwork es va gravar realment a la superfície de 
silici: és una empremta física, una cosa, i no una idea, un concepte o l’enèsima provocació 
vàcua de l’art contemporani; a més, l’obra es va fer en laboratoris especialitzats, mitjançant 
l’ús d’eines apropiades que manejaven investigadors amb habilitats específiques. 
En canvi, el nanoart es proposa cridar l’atenció sobre una visió —i, des d’una perspectiva 
més àmplia, una relació amb l’art— no superficial sinó més detallada i exhaustiva, una 
percepció que vagi més enllà de l’ull i que impliqui en gran manera l’òrgan que més que 
qualsevol altre ens permet observar i interpretar el món: el cervell. El nanoart —entès com 
la producció d’obres infinitament petites— desitja configurar-se, paradoxalment, com 
l’exaltació de la visió, i no com la seva negació. 
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A més de soscavar la dictadura de l’ull, les obres d’art inapreciables a simple vista 
s’enfronten al gegantisme i a la grandeur de l’art contemporani. M’explico: l’art d’avui 
pateix d’hipertròfia. Grans fires d’art que allotgen milers d’obres col·locades una al costat de 
l’altra com en els prestatges de l’hipermercat més banal i evident; biennals d’art 
contemporani que brollen com fongs per tot el món i competeixen per convidar el major 
nombre possible d’artistes, pertanyents a les disciplines més diverses i corrents; artistes 
comparables a estrelles de rock, més interessats a vendre les obres que a transmetre nous 
missatges, visions del món alternatives, punts de vista destacats. Aquestes tendències no 
fan res més que posar més èmfasi en l’art entès com a mercat, degradant-ne així l’aspecte 
cultural. 
 
Si bé és cert que l’art continua sent un bon negoci, que es considera un refugi segur i que 
representa un sector econòmic important per als països de tradició reconeguda com Itàlia i 
l’Estat espanyol, també ho és que cada vegada té menys pes i rellevància des del punt de 
vista cultural. 
 
El nanoart vol proposar un procés de redimensionament de l’art contemporani; una 
expressió artística que renuncia al gegantisme, al protagonisme, a l’exposició i a la 
provocació com a fi en si mateix, a l’empobriment dels continguts, a les vel·leïtats del 
mercat, al poder aclaparador dels crítics i de les galeries; el nostre és un art que tracta 
d’eliminar tot el que és superflu per posar de manifest aquelles característiques que són 
essencials en l’expressió artística: no solament la capacitat de sorprendre sinó de 
reflexionar, per proposar una visió del món des d’un angle diferent, per anar més enllà de la 
superfície brillant de les imatges i de les obres, per despertar sentiments, inquietuds i 
dubtes, explotant els límits i les potencialitats de l’ésser humà. 
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